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Organisatie van waaruit je cursus
gaat aanbieden

Steunpunt Autisme van de Kracht van Speciaal

Functie/opleiding
Trainer/expert
Praktijkervaring (autisme
&onderwijs)

Ik werk als expert autisme en als trainer binnen de
expertisedienst Kracht van Speciaal
Ik ben werkzaam geweest als leerkracht in een
autiklas op PI school Hondsberg. ( PO en VSO) Daarna
heb ik gewerkt als ambulant begeleider autisme in het
PO en in het VO en als steunpuntfunctionaris voor het
Steunpunt Autisme Midden Brabant.
Sinds de invoering van Passend Onderwijs is het
Steunpunt ondergebracht bij de expertisedienst
Kracht van Speciaal.
Naast mijn werkzaamheden voor het steunpunt word
ik sinds de invoering van passend onderwijs ingezet
in de opvang van leerlingen met ASS , die op jonge
leeftijd sinds de invoering van Passend Onderwijs
buiten de onderwijsboot dreigen te vallen.
Ik begeleid nu vooral ouders, leerkrachten en
leerlingen in het PO, VO en MBO in crisis situaties.

Cursusaanbod (PO en/of VO)

Wij bieden de cursus Autisme in het PO en Autisme in
het VO aan.
Daarnaast bieden we workshops op maat aan.
Midden Brabant (Tilburg, Waalwijk en omgeving)

Regio waarin je de cursus aanbiedt
Korte tekst waarin je jezelf
voorstelt

Door mijn werk als leerkracht en ambulant begeleider
weet ik wat het betekent om aan een groep kinderen
les te geven. Ik heb ervaren hoe moeilijk het kan zijn
om rekening te houden met alle verschillen in je klas,
hoe het voelt als een leerling gedrag laat zien wat je
niet begrijpt.
Door scholingen en ervaring heb ik geleerd wat een
leerling met ASS nodig heeft in een klas.
Ik heb vanuit het Steunpunt Autisme scholingen
gegeven. Leerkrachten en docenten leren hierin het

autisme te begrijpen. Vanuit dit begrijpen kan men
gaan begeleiden.
In de cursussen Autisme in het basisonderwijs en
Autisme in het VO wordt deze kennis vertaald naar
het praktisch handelen in de klas.
Het mooie aan deze cursussen is dat de modules
E learning en theorie thuis zelfstandig door de
cursist wordt verwerkt. Zo ontstaat er veel ruimte
voor de praktische invulling en intervisie tijdens de
bijeenkomsten.
Dit is een cursus waar je tools leert die je meteen in je
eigen praktijk kunt toepassen.
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